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 26/02/2018
 DECLARAŢIE INFORMATIVĂ 
privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți
207
Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative
Termen  depunere declaratie:  ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare
I. DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI DE VENIT
Codul de identificare fiscală din România
Codul de identificare fiscală din străinătate
 - lei -
  II. DATE RECAPITULATIVE
Nr.
cr.
Tip de
venit
Nr. beneficiari
 de venit
Total
venit brut scutit
Total baza de calcul 
al impozitului
Total
impozit retinut
1
2
3
4
5
 TOTAL 
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.
Data:
Nr.inreg.:
Loc rezervat organului fiscal
Cod  14.13.01.13/v.n.
Număr de operator de date cu caracter personal 759
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Suma de control
Motivul colectarii informatiei : Informatiile colectate sunt necesare administrarii impozitelor, taxelor si contributiilor pe baza informatiilor declarate de platitorii de venit
Durata de completare : 11 minute
III. DATE PRIVIND NATURA VENITURILOR - Tip de venit
a)
b)
c)
d)
e)
f)
h)
a)
b)
c)
d)
g)
e)
i)
j)
k)
1.  Venituri pentru care plătitorul de venituri are obligația calculării, reținerii şi plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal, respectiv a convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state   
2.   Venituri scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România, conform art.229 din Codul fiscal sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
f)
g)
 - lei -
IV. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT LA SURSĂ/ VENITURI SCUTITE, PE BENEFICIARI DE VENIT NEREZIDENŢI
Nr.crt.
1. Denumire/ Nume si prenume beneficiar de venit           
     8. Actul normativ 
   (în baza căruia s-a stabilit regimul fiscal
         aplicabil veniturilor)
3. Codul de identificare fiscala din Romania
2. CNP/ NIF/CF; CF e valabil numai pt.tip de venit f).
5.Venit brut scutit/
6. Baza de calcul a  imp.
(ID inregistrare)
ID inregistrare se completeaza dupa VALIDARE
7. Impozit retinut   
2. Statul de rezidenta
4. Codul de identificare fiscala din strainatate
(emis de autoritatea fiscala din statul al carui rezident este persoana nerezidenta)
2. CNP/ NIF/CF; CF e valabil numai pt.tip de venit f).
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